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Beste ouders (en overige belangstellenden),
In de vorige nieuwbrief heeft u kennis kunnen
nemen van de eerste versie van de praatplaat
voor de fusieschool. De afgelopen periode is
door leerkrachten van de Pikeloer en de
Dûbelspan hard gewerkt om de inhoud van het
onderwijsconcept verder vorm te geven. Dat is
gelukt! Wij presenteren het nieuwe
onderwijsconcept graag aan u tijdens een
ouderavond op 29 maart a.s. om 20.00 uur in
het dorpshuis van Britswert.
Naast het onderwijsconcept informeren wij ook
u dan ook over de laatste ontwikkelingen
m.b.t. Kids First (kinderopvang), het
verkeersvraagstuk en de activiteiten tussen
ouders en leerlingen van de Pikeloer en
Dûbelspan.

Aanvulling onderwijsconcept
Samen met een aantal dorpsbewoners,
leerkrachten en ouders is gekeken naar
activiteiten die rondom of in de nieuwe school
kunnen worden vormgegeven in aanvulling op
het onderwijs. Het doel is om ons onderwijs
verder in te kleuren met behulp van mensen en
initiatieven vanuit de dorpen. Door de
werkgroep zijn vier thema’s verder uitgewerkt:
buitenlokaal, activiteiten in en voor de dorpen,
groen en talentontwikkeling.

Kinderopvang
Er heeft overleg plaatsgevonden met de regiomanager van Kids First. Er is gesproken over het
gezamenlijk werken in thema’s, een dagarrangament en een doorgaande pedagogische lijn.
Voorstellen over samenwerking met deze kinderopvangorganisatie zijn besproken, in de loop van de
komende maanden wordt dit uitgewerkt.

Verkeersveiligheid
De werkgroep is samen met de dorpsbelangen verschillende mogelijkheden aan het onderzoeken om
de kinderen veilig naar school te laten gaan. Het onderzoek naar afzetplekken nabij de school loopt.
Er vinden positieve gesprekken plaats over zowel autoverkeer als over fiets- en voetgangersveiligheid

Studiedagen
Op woensdag 26 januari en op donderdag 3 maart hadden de twee teams gezamenlijke studiedagen
waar wij veel verschillende onderwerpen besproken hebben. De collega’s zijn momenteel bezig met
hoe wij in de nieuwe school omgaan met sociale emotionele ontwikkeling, de inrichting van de
school, een dagrooster, gezamenlijke activiteiten voor en na de zomervakantie en de mogelijke
schooltijden. Daarnaast is er geschaafd aan het onderwijsconcept dat wij op 29 maart willen
presenteren. Op 25 en 26 april staan er studiedagen gepland voor de twee scholen waar wij dit
verder gaan uitwerken. Op 29 maart presenteren wij de dan huidige stand van zaken.
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